HP Designjet 4500 scanner

Effektiviser arbejdsgangen og øg produktiviteten med egen farvescanning
som supplement til storformatprint i virksomheden. Integreres let i dit
eksisterende system og kan bruges med en lang række
scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører.
Den ideelle modulopbyggede løsning til produktionsafdelinger hos reproanstalter og
printserviceleverandører. Er også perfekt til AEC-, MCAD- og GIS-kunder i små og store virksomheder, hvor
arbejdsgrupper og tekniske produktionsafdelinger har brug for at fremstille storformatscanning i høj kvalitet
og kopier af grafik, kort, gengivelser, stregtegninger og billeder til kortvarig brug såsom plakater.
HP Designjet 4500
scanner

Minimer produktionstiden ved selv at farvekopiere og scanne i høj kvalitet.HP Designjet 4500 scanneren
leverer høj ydelse og øget effektivitet med scannerhastigheder på op til 76 mm pr. sekund i farver og 254
mm pr. sekund i sort/hvid. Den effektive scanningsopløsning giver billeder i høj kvalitet med realistiske farver
og nøjagtige streger. Med en imponerende opløsning på 508 dpi optisk og 2400 ppi forbedret ved hjælp
af 3 kameraer og 0,1% stregnøjagtighed kan du ikke skelne scannede filer fra nye filer, og du kan gengive
originaldokumenter helt nøjagtigt.
Sammensæt et højtydende HP system til scanning/kopiering/print i farver, som er let at integrere med
tredjepartsprogrammer.Det integrerede kopisystem omfatter information i realtid om printer, medier og kø på
scannerens brugerflade. De forkonfigurerede drivere og den indbyggede netværksfunktion gør det let at
kombinere denne scanner med maskinerne i HP Designjet 5000/5500 serien, 4000/4500 serien, 1000
serien og 500/800 serien. Slip for genoplæring af brugere ved at føje denne scanner til din HP design-og
produktionsløsning. Brug en lang række brancheførende scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører, for
eksempel. raster-til-vektor-konvertering.
Scan, kopiér og print med et tryk på en knap.Brugervenlig og nemt betjent 15" berøringsfølsom
grafikskærm. Brug de avancerede kopifunktioner til effektivisering af arbejdet. Sæt størrelsen op eller ned, og
juster margener for at fremstille det ideelle billede. Brug 'nesting'-funktionen til at gemme medier, og fremstil
let ekstra store forstørrelser med plakatfunktionen. Gem scannede filer i en netværksmappe, eller brænd dem
på cd eller dvd. Problemfri kommunikation over netværket via det indbyggede tastatur med 10/100Base-T
netværksfunktion og TCP/IP-protokoller.

Tekniske specifikationer
Scanningsteknologi
Scanningshastighed

Scanningsopløsning

Linjenøjagtighed ved scanning
Scanningsfilformater
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Certificeringer

Garanti

Bestillingsoplysninger
Arkfødning
8 cm/sek. (farve, 200 dpi/400 dpi turbo). 25 cm/sek. (sort/hvid, 200 dpi/400 dpi turbo).
Sort/hvid scanning: A1 billede med sort tekst og grafik ved 200 dpi/400 dpi turbo, farvescanning: A1
farvebillede 100% dækning ved 200 dpi/400 dpi turbo, 24-bit RGB.
Optisk opløsning:Op til 508 dpi
Farve
Sort/hvid
Kladde:
150 x 150 dpi
150 x 150 dpi
Normal:
200 x 200 dpi
200 x 200 dpi
Tilstanden Bedst: 300 x 300 dpi
300 x 300 dpi
Forbedret:
Op til 2400 dpi
± 0,1%
TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF (24-bit). TIFF, PDF (8-bit). TIFF, DWF, CALS G4 (1-bit).
1067 mm x begrænset af HDD-størrelse og filtype
Farvematchet lysstofrør
24-bit farver og 8-bit gråtoner
256
Ikke-slibende papir, velin, mylar, sepia, blåkopi, plastfilm, plastlaminat, skumplade, karton (ikke krydsfiner,
stenplader, metalplader eller slibende, tilsmudsede, ru, skarpkantede, metalombukkede, brændte flader)
0,08-15,2 mm
Lige scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler
Farvetekst og grafik: Op til 9600 dpi
1% til 10.000%
Op til 1.000
Originaltype, preview til billedbeskæring og justering, lysstyrke, mætning og RGB-kontrol, sharpen/blur,
spejlkopi, op/nedkopiering, paneling, tiling, nesting, kontering og batch
Intel® Pentium® 4. 2,3 GHz
1 GB RAM. Standard, 40 GB.
Fast Ethernet 10/100Base-TX, FireWire
Inkluderede drivere: HP Macroinstaller med Windows®-drivere til HP Designjet 500, 800, 1000, 4000,
4500, 5000, 5500, T610, T1100, Z2100, Z3100 og Z6100 printer serierne.. Drivere på internettet: WinXPe
Kopiering/scanning/print sker via en brugervenlig, berøringsfølsom LCD-farveskærm og intuitiv software
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional. Mac OS 9.x, Mac OS X. UNIX. Linux.
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional. IBM OS/2 WARP v 3.0, 4.0. HP-UX v 10.X, 11.X.
Sun Solaris 2.5X, 2.6. IBM AIX v 3.2.5 og senere. MPE-IX v 5.5. Mac OS 9.X, OS X.
Krav: 100 til 240 V AC (±10%) med automatisk indstilling, 50/60 Hz, maks. 5 A. Forsyning: Indbygget
universalstrømforsyning. Forbrug: Maksimalt 300 W
Udpakket: 1800 x 850 x 1380 mm. Emballeret: 1910 x 690 x 730 mm
Udpakket: 92,5 kg. Emballeret: 143,5 kg
Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C. Anbefalet driftstemperatur: 18° C til 32° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til
80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 70% relativ luftfugtighed.
Opbevaringstemperatur: -20° C til 55° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 20% til 80% relativ luftfugtighed.
Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,3 Bel(A). Lydtryk: LpAm 46 dB(A)
Sikkerhed: Overholder IEC 60950, herunder EU LVD og EN60950, UL-certificeret for USA og Canada, Mexico
NYCE, Argentina IRAM, Singapore PSB, Rusland VNIIS, DEMKO, Kina CCC, Taiwan BSMI
EMC-certificeringer: Overholder kravene til Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv), US (FCC, DoC), Canada
(DoC), Australien (ACA), New Zealand (MoC), Japan (VCCI), Taiwan (BSMI), Kina (CCC)
2 års garanti med onsite-service næste hverdag

Q1277A

HP Designjet 4500 scanner,
stativ, berøringsfølsom
skærm (panel pc), tastatur,
netledninger,
FireWire-kabler (2),
medieguider (2),
vedligeholdelsesark, dvd til
systemgendannelse,
vedligeholdelseskit,
plastikcover,
opsætningsplakat,
startvejledning, vejledning
til kundeservice.

Q5676A

HP Designjet 4500
42-tommers
valsefremføringspindel

Q5673A

HP Designjet 256 MB
hukommelsesopgradering

Q5680A

HP Designjet High Speed
USB 2.0 kort

Q5677A

HP Designjet 4500 stabler

Tilbehør

Service & support
UD631A/E HP Care Pack – 3 års
garanti med onsite-service næste
forretningsdag
UD637A/E HP Care Pack – 3 års
13x5-garanti med onsite-service inden
for 4 timer samme forretningsdag
UD640PA/PE HP Care Pack – 1 års
garantiforlængelse med onsite-service
næste forretningsdag
UD642PA/PE HP Care Pack – 1 års
13x5- arantiforlængelse med
onsite-service inden for 4 timer samme
forretningsdag
Der findes en komplet liste over
forbrugsstoffer, tilbehør og
serviceydelser på
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.dk http://www.hp.com/go/designjet
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